marec

2020
kino Baník Prievidza

(zmena programu vyhradená!)

info: 0905926900, 0918111317

info vstupenky: 0950 54 89 33

artpointcentrum@gmail.com, artpoint.sk, FB.com/artpointcentrum

-1.3.2020 (18h):
nedeľa/

7 MINÚT PO POLNOCI - 1. REPRÍZA

divadelnej hry - Art point teatro
/vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé
Divadelná inscenácia inšpirovaná knihou
A MONSTER CALL od Patrika Nessa v naštudovaní
divadla Art point teatro.

Réžia: Milan Valencín, Asistentka réžie: Francesca Balej,
Dramaturgia: Michaela Kotríková, Milan Valencín,
Scénografia: Hana Kurhajcová, Milan Valencín, Hudba: Adam
Kršiak, Technické zabezpečenie: Emery records, Zvuk, svetlá:
Tomáš Pavlovič, Milan Valencín, Hlas netvora: Milan Valencín

Hrajú: Tomáš Šrámek, Žofia Petrášová, Michaela Kotríková, Michal Lenghart,
Denis Szakács, Romana Miklíková, Sofia Kuželová, Jana Matuš

-4.3.2020 (18h):
streda/

BERKAT - dokument Na čiernej listine / The Blacklisted
/vstupné 4€/2€ - študenti, dôchodcovia, ZŤP

(2019) réžia | Sara Marković, Nikola Dragović, krajina | Srbsko,
titulky | slovenčina, dĺžka filmu | 73, vhodné od | 16+

Čo sa stane, keď sa s obyčajnou osobou zaobchádza ako
s nepriateľom štátu? Dokument sleduje udalosti na
čínskom summite v Belehrade 2014, keď polícia
prakticky uniesla 11 aktivistov Falun Gongu. Je trpkou
pravdou o svete, v ktorom žijeme – obchod je vždy
prioritou a ľudské práva sú druhoradé.

-5.3.2020 (18h):
štvrtok/

-6.3.2019 (19h):
piatok/
-7.3.2020 (19h):
sobota/

-11.3.2020 (17h)
streda/

UMENIE VEDOMEJ AROMATERAPIE

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Novú éru starostlivosti o zdravie prostredníctvom
esenciálnych olejov vám v pútavej diskusii predstaví
aromaterapeutka, MUDr. Danka Bezáková. Pre
každého účastníka je pripravený voňavý darček.
Rezervácie na tel. číslach 0905 36 65 98, 0905 54 89 33

MÚDRY KVÍZ-jarná liga párny týždeň

zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi

/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!

HLAz - Hudobno-Literárne zoskupenie
/dobrovoľné vývstupné

Hovor, aby som ťa mohol spoznať.
Účinkujúci: Magdaléna Hianiková, Miloš "Fykes"
Mokrý, Tóno Mello, Saška Ďurinová, Diana Laslopová,
Ján Vingárik. Poézia: Pavol Kočan, Ondrej Čiliak,
Barbora Grič

ROZPRÁVKA s ART pointou -

divadlo pre deti aj dospelých

ZAJKOVIA SPOD KRÍČKA

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Divadielko Severka. O tom, že je dôležité mať domov,
vás presvedčia malí zajkovia spod kríčka.
Výstavy tejto galérie
a činnosť kultúrneho centra
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

-18.3.2020 (18h): CESTOU NECESTOU - Cestov. festival
streda/
/vstupné 7€/6€ v predpredaji v Art kafé /5€ po 20:30h
18:00 Amin Nakhlé - 40000 km naprieč Amerikou

Prepotené ponožky, deravé tričká, nedostatok spánku,
dlhé kroky, krátke jazdy, spálené ruky, alkoholom
nasýtený pot, sprchy v mestských fontánach, nelegálne
prekročené hranice, 8 mesiacov bez stanu a strechy nad
hlavou, 40 000km naprieč americkým kontinentom bez
koruny na transport alebo ubytovanie.

19:30 prestávka
19:45 Pavel Sabela (CZ) - "Continental Divide Trail" - 5000km naprieč USA

Continental Divide Trail je cca 5000 km dlouhá pěší
stezka a po celé délce kopíruje skalisté pohoří (Rockie
Mountains.) CDT je nejnáročnější trail v USA a je
nazýván Embrance of Brutality (objetí brutalitou).

-20.3.2019 (19h): MÚDRY KVÍZ-jarná liga párny týždeň
piatok/
zábavný program k večernému posedeniu s priateľmi
/zápisné 2€ Zostav tím (2-8 ľudí), hraj a vyhrávaj!
-24.3.2020 (18h):
utorok/

90's SHOW SKUPINY MADUAR
a jej HOSTÍ

/vstupné 15€/12€ v predpredaji v Art kafé a
Predpredaj.sk

Tak to tu ešte nebolo! Veľké hviezdy 90. rokov,
hudobná skupina Maduar prinášajú novú show ....
TV Šlágr - verejné natáčanie jedinečnej 90's Show.
- MAXÍCI , Pavol "SALCO" Novotný, Jan Antonín
DUCHOSLAV, Martina HALINÁROVÁ - JAŠICOVÁ.

-25.3.2020 (17h)
streda/

ROZPRÁVKA s ART pointou -

divadlo pre deti aj dospelých

LUCIIN PRÍBEH

/vstupné 5€/3€ v predpredaji v Art kafé

Divadelná spoločnosť. Príbeh o čertovsky šikovnej Lucii
s anjelským srdcom.

-26.3.2020 (17h): KAŽDÝ SPOLU - vernisáž výstavy
štvrtok/
/vstup voľný

Spoločná výstava diel štyroch spriaznených výtvarníkov.
Vystavujúci autori: Alena Sluková, Veronika Lachká,
Lucia Vrtelová, Oleg Cipov

-28.3.2020 (18h): ŠANSÓNOVANIE - koncert
sobota/
/vstupné 9€/6€ v predpredaji v Art kafé
Účinkujú: BEZ PARDONU (SK)
s Beatou Cipovovou, ŠANSONIKA (CZ)
a hostia: Hana Husenicová...
-29.3.2020 (15h): 9. BURZA
nedeľa/
/vstup voľný

GRAMOPLATNÍ

Tradičné stretnutie milovníkov gramoplatní z
Prievidze a okolia. Zberatelia z celého Slovenska.

pripravujeme pre vás
-7.4.2020 (19h):
utorok/

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI veľmi úspešná divadelná komédia
/vstupné 17€ v predpredaji v Art kafé a ticketportal.sk

Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať
vašich rodičov, lenže otecko nie je vaším otcom? Zápletka plná
nečakaných zvratov od Sira Alana Ayckbourna, dáva naplno
zažiariť brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu.
Partnerskými kotrmelcami prekvapia vychádzajúce herecké
hviezdy Mary Havranová Bartalos/Jana Kovalčíková a Juraj
Bača. Réžia: Ľubomír Vajdička.
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DARUJTE NÁM
2% Z DANE
Údaje potrebné na poukázanie 2%
v prospech Art point:

Obchodné meno: Art kino Baník
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42281636
Sídlo: 97101 Prievidza, Šafárika 13

Ďakujeme

